
Cultuurfunctionaris! 
Kleine Raak sprak met Guido Breckx.    

Werkzaam als cultuurfunctionaris in Merchtem. 

Daarnaast houdt hij van concerten en fotografie. 

 

 

 

 

Mei 
‘s Morgens bij het krieken van de dag vanop mijn terras zie ik de 

rode zon van achter mijn tuinhuis omhoog rijzen. Prachtig om ze te 

volgen.  

Mijn deur staat open, de natuur krijgt weer kleur en mag binnen 

komen. 

Ik open mijn ogen en zie veel moois rondom mij, waarom zou ik 

treurig zijn. 

In  gedachten ga ik op zoek naar de wonderen van de natuur.  

 

Ik hoor de merels al speels fluiten, vogels helder zingen, onze kip-

pen kakelen, en de hond van de buren blaffen. 

De bomen staan in bloei met prachtige bloesems. Een kleurrijk de-

cor, roos, rozerood en wit, waar iedereen blij en gelukkig van 

wordt. 

Het leven heeft terug zin om veel te geven, en te laten nemen.  

Ik zing een nieuw lied en voel mij  vrij. 

De bloemen zeggen meer dan woorden, zij spreken de taal van na-

tuurlijke schoonheid, met hun uiteenlopende kleuren en levendig-

heid, waar halen zij dat vandaan? 

Ik zou uren kunnen doorgaan met dromen, maar de tijd vliegt en 

mijn maag knort, tijd om te ontbijten, en ik ben niet alleen er zijn er 

nog die knorren. 

Vanavond in mijn nachtelijke rust kan ik verder dromen. 

                  Lily 

 

Net gemist ! 
De vogelspotting was alweer een geslaagde activiteit. 

Agenda 
25 mei  Bezoek tuinbouwschool 

30 mei  Sluiting Meimaand 19u 

    Grot achter de kerk 

4 juni   Petanque-avond bij Fons 

11 juni  Petanque-avond bij Fons 

18 juni  Petanque-avond bij Fons 

29 juni  KWB Barbecue 
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Guido, stel je kort even voor. 

Ik ben Guido Breckx, tot mijn spijt word ik dit jaar 60 

jaar, maar in mijn hoofd blijf ik een jonge man van 23, 

klaar om de wereld te ontdekken. Ik ben geboren in 

Asse. Ik heb sociaal cultureel werk gestudeerd aan het 

HISCWA (Hoger Instituut voor Sociaal en Cultureel 

Werk – Arbeidershogeschool NVDR). Ik ben weduw-

naar - mijn vrouw Mia is 14 jaar geleden overleden- en 

heb 2 kinderen, zoon Filip en dochter Eva en 4 kleinkin-

deren. Beroepshalve ben ik cultuurfunctionaris. Voor-

heen in Dendermonde, dan in Lebbeke en de laatste 15 

jaar in Merchtem. Van jongs af aan ben ik gefascineerd 

door muziek, kunst en cultuur; ik heb dat met de paple-

pel meegekregen. Ik heb dus eigenlijk van mijn passie 

mijn beroep kunnen maken. We hebben enige tijd in 

Dendermonde gewoond en zijn dan verhuisd naar Leb-

beke. In beide gemeenten was ik hoofd van de dienst 

jeugd en cultuur. In Lebbeke woonden we echter onder 

een hoogspanningsmast en toen Mia (Sergoynne 

NVDR) kanker kreeg dachten wij dat het beter was om 

daar niet te blijven.  En vermits mijn vrouw afkomstig 

was van Peizegem en er hier net een woning vrijkwam 

hebben we niet geaarzeld. Het heeft echter niet gebaat, 

want Mia is in 2004 overleden aan kanker. Veel contact 

heb ik eigenlijk niet met Peizegem, door mijn werk ben 

ik meer gefocust op Merchtem. Als ik op café ga bij-

voorbeeld zal ik dat eerder in Merchtem doen, ook al 

omdat we daar reeds geruime tijd, vanuit het gemeen-

tebestuur, een kroegentocht organiseren. Er wordt 

vaak gepraat over de verschillen tussen Opwijk en 

Merchtem of zelfs Merchtem en Peizegem. Maar zelf 

denk ik niet zo in hokjes; ik voel me eerder wereldbur-

ger, dan  Peizegemnaar, Merchtemnaar, Vlaming of Belg. 

Maar ik woon hier wel heel graag. Toen we hier kwa-

men wonen zijn we heel goed ontvangen op Ten Hou-

te, iedereen is zeer behulpzaam, ik voel me ook wel één 

van hen en dat is een zeer aangenaam gevoel. Ik voelde 

mij meteen thuis. 

Wat doet een cultuurfunctionaris in Merchtem? 

Goh, in theorie staat een cultuurfunctionaris in voor  

“het voorbereiden en uitvoeren van het cultuurbeleid” . 

De voorbije maanden ben ik vooral bezig geweest met 

de samenstelling van het August De Boeckmuseum. 

(Julianus Maria August De Boeck is in Merchtem gebo-

ren op 9 mei 1865  en stierf er op  9 oktober 1937. Hij  

was een Belgisch componist, organist en muziekpeda-

goog. Van 1892 tot 1894 was hij  organist in de kerk 

Onze Lieve Vrouw ter Noodt in Merchtem. De Boeck 

schreef niet minder dan 400 composities in bijna alle 

genres. De in 1893 ontstane Rhapsodie Dahoméenne 

zou de meest gespeelde orkestcompositie van De 

Boeck worden. De Boeck schreef voornamelijk werken 

voor harmonie en fanfare om zijn vrienden in de plaat-

selijke harmonie of fanfare een plezier te doen. Naar 

aanleiding van de 75e verjaardag van zijn overlijden nam 

de gemeente Merchtem het initiatief om een August De 

Boeckjaar (2011-2012) te organiseren. Er verscheen 

voor de eerste maal een wetenschappelijke monografie 

over de componist en een drietal nieuwe CD's met pia-

nomuziek, symfonische muziek en zijn godsdienstige 

composities. NVDR).  

De opening was op 22 april. Ik heb onder andere een 

documentaire gemaakt over de link tussen De Boeck en 

zijn geboortedorp Merchtem en zijn belang als compo-

nist. Er zit bijvoorbeeld een interview in met mevrouw 

Savoir die De Boeck nog 'heel goed' heeft gekend en 

het op een ondeugende manier heeft over haar ont-

moetingen met hem. Zij was zijn laatst levende leerling 

en is intussen ook gestorven. Tevens hebben we een 

wandeling uitgestippeld langs 11 plaatsen of gebouwen 

die een rol hebben gespeeld in het leven van de compo-

nist.  Deze wandeling begint aan het August De Boeck-

huis. Achteraan stond ooit een schooltje waar hij lager 

onderwijs volgde. Maar goed, mijn werk draait natuur-

lijk niet enkel rond hem, alhoewel we er de laatste tijd 

veel energie ingestoken hebben. We zijn ook verant-

woordelijk voor het onthaal voor nieuwe inwoners in 

Merchtem. Vroeger was dat in de vorm van een BBQ, 

maar die formule hebben we aangepast. Nu organiseren 

we 3 maal per jaar een ontbijt met daaraan gekoppeld 

een voorstelling van de gemeente.  

Kleine Raak sprak met Guido 

Interview 
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Er zijn daarnaast nog veel zaken die we op touw zetten, 

zoals de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners,  het 

nieuwjaarsconcert in de kerk en de geanimeerde zomer-

markten. Ook aan het concept van de zomermarkten is 

flink gepuzzeld. De bedoeling was, en is nog steeds, de 

markt te promoten. De eerste editie (de internationale 

markt) kreeg – terecht -  kritiek van de marktkramers 

zelf. Zij vonden dat het publiek net weggetrokken werd 

van hun kramer met zaken die zij toch niet verkochten. 

Sindsdien werken we met rondwandelende muziekgroe-

pen. Wat mij altijd weer sterk opvalt – en ik heb toch 

redelijk wat ervaring, ook in andere gemeenten - de 

Merchtemnaar komt buiten! Dat zie je elders toch iets 

minder. Zoals de nieuwjaarsreceptie die heeft een groot 

succes, om 2 uur ’s nachts staan er nog mensen te dan-

sen op straat en dat in putteke winter! Toen ik een tien-

tal jaar geleden het idee kreeg om een stoet op te zetten 

rond de wereldberoemde steltenlopers, werd dat aan-

vankelijk met weinig enthousiasme onthaald. (Met 

Merchtem op Stelten was het de bedoeling het cultureel 

heden en verleden van Merchtem in de kijker te zetten. 

Tijdens de eerste editie in 2009 van dit grootse volksfes-

tival  gaven meer dan dertig verenigingen en comités met 

in totaal 1.300 figuranten vorm aan een aantal thema’s 

die de eigenheden van Merchtem in de verf zetten. Het 

feest ging uit van de vaststelling dat de internationaal ver-

maarde Merchtemse steltenlopers in hun eigen gemeente 

wat meer aandacht mochten krijgen. Een grote stoet 

door het centrum van de gemeente legde het brede cul-

turele heden en verleden van Merchtem bloot, daarbij 

fungeerden de steltenlopers als rode draad. Het werd 

een groots volksfeest. NVDR) Toenmalig schepen van 

cultuur Kris De Pauw heeft er toen voor gezorgd dat het 

schepencollege het licht op groen zette en dat de nodige 

financiële middelen werden vrijgemaakt zodat dit project 

kon worden uitgewerkt. Kris was een politicus met visie, 

een man die cultuur en zorg voor de natuur hoger op de 

politieke agenda wist te plaatsen. Je hebt zo ’n politici 

nodig om vooruit te komen. Het was heel fijn samenwer-

ken met hem en die eerste editie van Merchtem op Stel-

ten was een groter succes dan we ooit hadden durven 

dromen. Zijn vroegtijdig heengaan heeft een serieuze 

rem op de ontwikkeling van het cultuurbeleid in 

Merchtem tot gevolg gehad. Peizegem heeft zich trou-

wens van zijn sterkste kant laten zien tijdens de vorige 

edities van Merchtem op Stelten. Wat een inzet en en-

thousiasme!  

Als er iets is dat ik mis in Merchtem is het een cultuur-

centrum (CC) met een eigen programmatie.  In Lebbeke 

lag ik mee aan de basis van het CC en hier zou ik dat 

ook wel willen. Je komt veel Merchtemnaren in de CC ’s 

van de ons omringende gemeenten tegen, dus ze zijn 

zeker geïnteresseerd in cultuur. 

En wat doe jij in je vrije tijd? 

Ik ga heel graag naar concerten en dat mag je heel ruim 

zien. Ik kan genieten van onze Vlaamse rockers zoals 

Raymond Van Het Groenewoud en Kris De Bruyne, 

maar ik ben ook een regelmatige bezoeker van festivals 

zoals Rock Werchter. Het mooiste concert dat ik gezien 

heb was dat van Leonard Cohen op het Sint-Pietersplein 

in Gent, kippenvel was dat! Mijn kinderen brengen mij 

ook veel aan. Vroeger werd steeds gesteld dat wat je 

ouders leuk vonden op muzikaal gebied hun kinderen dit 

persé moesten afkeuren, er was als het ware een genera-

tiekloof. Maar nu is dit niet meer zo, in tegendeel! Ik ga 

vaak met mijn kinderen naar een concert en leer zo ook 

nieuwe bands kennen. Zelf speel ik een klein beetje gi-

taar. Ook stadsverkenningen vind ik fijn. Ik heb het geluk 

dat mijn dochter stewardess is en als ze een iets langere 

overnachting heeft ergens in Europa of zelfs daar buiten, 

gebeurt het wel eens dat ik eens meega. We vertrekken 

dan om 9 uur ’s ochtends en stappen de hele stad door 

tot ’s avonds. We vinden het allebei fijn (of ze doet een 

héél grote inspanning om mij content te stellen grapt hij 

NVDR). Ook ga ik twee maal in de week joggen, op mijn 

leeftijd is het belangrijk mijn conditie een beetje te ver-

zorgen. We joggen met een heel tof groepje. Ik heb ook 

een biologisch groentetuintje waar ik graag vertoef. Ik lag 

onlangs ook aan de basis van de oprichting van een foto-

club. In navolging van onze jaarlijkse fotowedstrijd 

"Merchtemse kiekjes" startten we met de cultuurdienst 

een fotoclub. Gesprekken met onder andere enkele 

deelnemers aan de fotowedstrijd hebben geleid tot het 

voorstel om met een aantal fotoamateurs regelmatig sa-

men te komen, met de bedoeling te bekijken op welke 

manier de kwaliteit van onze foto's kan verbeterd wor-

den. We zijn gestart op 27 maart en we zien wel waar 

we uitkomen. De richting die dit project uitgaat, zal na-

melijk bepaald worden door de deelnemers zelf. Dat kan 

gaan van het inrichten van thema-avonden tot de organi-

satie van foto-uitstappen, enzoverder. 

Guido, vul aan voor volgende maand : “De Kleine 

Raak sprak met …” en waarom? 

Ik heb dit muzikaal genie leren kennen bij “Kunst op 

Komst” en ben hem sindsdien altijd blijven volgen. Je 

moet het niet verder vertellen, maar ik ben gifgroen van 

jaloezie op die man zijn talenten. 

Volgende maand dus, de Kleine Raak spreekt met 

… 



Bezoek tuinbouwschool 

GTTM:   Een pareltje in Peizegem - bezoek aan onze tuinbouwschool 
Vanuit alle windstreken van Vlaanderen vindt de jeugd de weg naar 

de Tuinbouwschool in onze Parochie. GTTM ontwikkelde zich door-

heen de jaren tot “the place to be” voor jongens en meisjes met een 

passie voor “levende wetenschappen”. Met opleidingen in de bio-

technische wetenschappen, de land- en tuinbouw, waarbij plant, dier 

en milieu centraal staan, is GTTM toonaangevend in dit domein in 

Merchtem en omgeving. 

 

Op vrijdag 25 mei 2018 krijgen wij met KWB Peizegem de kans 

om dit pareltje op ons grondgebied te bezoeken. 

 

Wij komen, met de fiets als het enigszins kan, samen om 19u30 aan het parochiehuis. Via een ommetje ver-

plaatsen wij ons naar de tuinbouwschool om er om 20 u ontvangen te worden door Directeur Dirk Legroux.  

 

Na wat uitleg en duiding over de historiek en het huidig 

concept van de Tuinbouwschool krijgen wij een rondlei-

ding: een bezoek aan de serres, de sierstruiken, de 

groenten, het kleinfruit, enz… Niet alleen boeiend voor 

mensen die zelf tuinieren, maar eveneens belangrijk 

voor al wie interesse betoont voor milieu en ecologie. 

 

 

En dan terug naar “Ons Parochiehuis” waar we het vergadercafé hebben gereserveerd om af te ronden met een 

frisse pint. 

 

Kortom… een avond om niet te missen, we verwachten je ! 



KWB weekend 

Praatcafé   

 

 

 

 

 

 

  Niet te missen! 

  Tijdig inschrijven want  

  het aantal plaatsen is beperkt 

  We rekenen opnieuw op een grote opkomst! 

Gezinsweekend 

2 tot 4 

november 

2018 

 Wijndomein 

Marsnil 
Heers 

18u 

Inschrijven 

Julien Robberechts  

052/34.22.98  

julien.robberechts@telenet.be 

IBAN BE55 7755 9596 0644  

Met vermelding: Naam + weekend 

Voorschot bij inschrijving: 50% totaalprijs 

Prijs weekend halfpension 

Kinderen –10 jaar:   70 Euro 

Kinderen 10 - 14 jaar:  105 Euro 

Volwassenen:    140 Euro 

Inbegrepen: 2x avondeten en 2x ontbijt 

 

Zoals we bij verschillende gelegenheden hebben voorgesteld is er een tijdje koortsachtig gezocht naar een nieuwe 

bestemming voor ons kwb-weekend. Er is na verloop van tijd toch wat positiefs uit de bus gekomen:  

Wij stellen een verblijf in HEERS voor. In het wijndomein van MARSNIL hebben we reeds acht kamers gereser-

veerd. Deze kamers zijn ondertussen volzet maar we zijn nog in de mogelijkheid om extra kamers te reserveren 

voor het weekend.  

Kosten (als die er al zouden zijn) voor activiteiten/uitstappen zijn niet inbegrepen maar hierop komen we later ze-

ker terug. Het domein heeft  een restaurant waar we, indien gewenst,  een middagmaal kunnen nemen. Vergaderza-

len zijn ook voorhanden. We vragen nu al je plaats te reserveren door een seintje te geven aan een bestuurslid of 

liefst  via e-post naar julien.robberechts@telenet.be .  (vermeld hierin de namen van de deelnemers) 

 

mailto:julien.robberechts@telenet.be


KWB café 

 

 

Veilig op een veilige fiets samen met  KWB en VSV 

Stilaan kondigt zich de periode aan om op de fiets te kruipen. Het weer schikt er zich toe en de avonden worden 

langer. 

Maar hoe is het met onze fiets en onze kennis als fietser in het verkeer gesteld. Welke zijn onze rechten en plich-

ten als tweewieler op en naast de baan? Samen met Willy Stevens, instructeur bij het VSV, banen wij ons een weg 

door het verkeersreglement. Een toelichting door Willy en de mogelijkheid tot vragen stellen zijn er die avond.  

Vrijdag 1 juni om 20u00 stipt in ons Parochiehuis. 

Het vergadercafé opent zijn deuren die avond uitzonderlijk om 19u30. 

 

Eerst testen we met een korte quiz de kennis van de verkeersregels als fietser. Dan is het tijd om de belangrijkste 

en ook de nieuwe verkeersregels even van dichterbij te bekijken en een aantal verkeerssituaties onder de loep te 

nemen. Veiligheid staat steeds voorop: we besteden ook de nodige aandacht aan wat een veilige fiets is en hoe je 

als fietser in het verkeer zichtbaar moet zijn. In samenspraak met de lesgever en op basis van de belangstelling van 

de deelnemers kan worden ingezoomd op één van deze thema’s: fietsen in groep en/of fietsen met een elek-

trische fiets.   

Kom gerust langs en de zomer wordt  fietsveiliger voor    

ieder van ons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petanque - avond bij Fons 
Op maandag 4, 11 en 18 juni telkens vanaf 19u30.  

Plezier verzekerd. En natuurlijk zorgen we voor een droogje en natje! 

 

Allen welkom! 



Kruiswoord 264 

Win deze maand een            

verrassing. 

 

Breng de letters uit de genummerde 

vakjes in dezelfde volgorde over 

naar het trefwoord (vakje met nr. 1 

is de eerste letter, …) en bezorg 

het trefwoord vóór vrijdag 25 

mei 2018 in de bus bij een be-

stuurslid, of mail het naar:     ste-

fanvandevenster@scarlet.be.     Je 

kan ook op onze website terecht: 

http://www.kwbpeizegem.be/?

q=raak 

Vergeet je naam en adres niet te 

vermelden!  

HORIZONTAAL : 

1. Aangegeten schade door dieren – Blokkend, hard       

werkend. 

2. Japans automerk – Oude stad in Italië. 

3. Organisatie van Amerikaanse Staten – Italiaanse           

muziekterm (“Glanzend”). 

4. Drukkende lasten – Bijbels figuur. 

5. Schaapkameel – Geografische aanduiding – Kunstschaats-

oefening. 

6. Op behoud gericht, niet progressief. 

7. Vat – Tuttig meisje – Transnationale Onderneming (afk). 

8. Feestelijke binnenkomst – Honingdrank. 

9. Sociale Dienst – Daar – Deel van het been – Handigheid. 

10. Bep. speelkaart – Landbouwwerktuig – Horizon –  Frans 

eiland. 

11. Drift, furie – Voetpunt. 

12. Om het genoemde – Europees land. 

13. Nagerecht van vla en eiwitbolletjes (2 w). 

VERTICAAL : 

1. Muziekinstrument – Geneeskrachtige drank. 

2. Grote slang – Godsdienst. 

3. Plaats in de prov. Namen – Zuilengang. 

4. Spil -  Germaanse godin – Muzieknoot – Grootmoeder. 

5. Koperen blaasinstrument – Geluidsweergave. 

6. Zirkonium – (Computer)freak – Twaalf dozijn. 

7. Bijenziekte, broedpest – Ontkenning. 

8. Insectengedaante – Keurmerk – KiloWatt. 

9. Rivier in Duitsland – Alpenweide – Japans gordeldoosje. 

10. Uit, ontboezemt – Periode van 24 uur. 

11. Broeibak met een ruit – Lijvig, gezet. 

12. Ingespannen nakijken – Afscheidingsproduct van de nie-

ren. 

13. Loofboom - Het aanbrengen van een laagje deeg in een 
bakvorm. 

Weerbericht Lily 

 bloeimaand / Mariamaand 

 de dagen lengen 1u 28min 

 Sterrenbeelden: Stier (tot 21/5), Tweelingen (22/5-

21/6). 

 In mei zijn er gemiddeld nog 3 dagen met vorst aan 

de grond 

 Een natte mei, brengt boter in de wei 

 

 Donder in mei geeft gras in de wei. 

 Veel onweer in mei, maakt de boeren blij. 

 Een bijenzwerm in mei, goed teken voor de wei. 

 Einde van mei, staartje van de winter. 

 Is mei nat, de droge juni volgt zijn pad. 

 Is het weer in mei zeer mooi, dan ziet de schuur 

maar weinig hooi. 
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KWB Peizegem bestuur 

Julien Robberechts, Brusselmanstraat 80, Buggenhout, 052/34.22.98 

julien.robberechts@telenet.be 

Fons De Potter, de Heide 68, Peizegem, 052/37.15.57 

a.depotter@telenet.be 

Marc Van Herp, Peizegemstraat 28, Peizegem, 052/37.07.54        

vanherpmarc@gmail.com 

Francois Horio, Middelstraat 74, Peizegem, 052/37.05.15                  

horiofrancois@skynet.be 

Stefan Van de Venster, Lentepark 18, Buggenhout, 052/33.76.05      

stefanvandevenster@scarlet.be 

Luc De Dobbeleer, Huibout 41, Peizegem, 052/37.46.60 

lucdd1963@gm ail.com 

Hubert Vrijders, Kouter 102, Peizegem, 052/37.35.16                            

hubert.vrijders@skynet.be 

Gert De Block, Bosdreef 11, Buggenhout, 052/34.15.68                        

Johan Guns, Nieuwbaan 108A, Peizegem, 0486/72.79.10 

jguns@telenet.be 

Ook hard nodig 

Beheer ledenbestand 

Stefan Van de Venster 

 

Financiën en verzekeringen 

Hubert Vrijders 

 

Lokaal, materiaal, T-shirts 

François Horio 

 

Website (www.kwbpeizegem.be) 

Tijs Van De Venster, Johan Guns  

 

Kleine Raak 

Redactie: Johan Guns, Kaat Vanhoucke 

en Marc Mertens  

Distributie: Marc Van Herp 

 

En natuurlijk de vele helpers in de  

werkgroepen 

 

Badminton op maandag om 20u30 in 

de sporthal van de tuinbouwschool 

 

Fietsen op zondag om 10u aan         

ons Parochiehuis Peizegem Oplossing kruiswoord 263 

Het sleutelwoord van de maand april     

was: GEUZENLIEDEREN 

 

De prijs wordt door de wijkmeester       

bezorgd aan Bie De Roover. 

 

Proficiat!  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Q   A Q U A J O G G I N G 

2 A G R U M   O I S E   I A 

3 T E   O E V E R   Z O E T 

4   K O R R E L   R I T S   

5 B E R N   D E M O N   I L 

6 E N G   M E N I E   A G A 

7 I D E A A L   L I S T   A 

8 A   A P P A R T E M E N T 

9 A G D E   A I   R A   I K 

10 R   E N T R E E   A P S O 

11 D M   P I   M E K K A   M 

12 E I L A N D   L A   A Z E 

13 N A A K T K A T   S N O R 


